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Alteração 1
Carl Schlyter

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Salienta que a globalização, o aumento 
da externalização e o crescimento do 
comércio internacional significam que 
mais produtos são transaccionados nos 
mercados de todo o mundo; entende que 
uma cooperação estreita entre os 
reguladores a nível mundial e outras partes 
interessadas no sector da segurança dos 
produtos de consumo é essencial para 
enfrentar os desafios colocados por cadeias 
de aprovisionamento complexas e pelo 
maior volume de trocas comerciais;

1. Salienta que a globalização, o aumento 
da externalização e o crescimento do 
comércio internacional significam que 
mais produtos são transaccionados nos 
mercados de todo o mundo; entende que 
uma cooperação estreita entre os 
reguladores a nível mundial e outras partes 
interessadas no sector da segurança dos 
produtos de consumo é essencial para 
enfrentar os desafios colocados por cadeias 
de aprovisionamento complexas e pelo 
maior volume de trocas comerciais; espera 
que, no âmbito da revisão da Directiva 
relativa à segurança geral dos produtos, 
sejam propostas disposições em matéria 
de supervisão do mercado que sejam 
adequadas à tarefa de tornar as empresas 
efectivamente responsáveis por toda a 
cadeia de aprovisionamento dos seus 
produtos;

Or. en

Alteração 2
Carl Schlyter

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta que um sistema de controlo 
único para todos os produtos a nível da UE 
é essencial para os nossos parceiros 
comerciais e produtores de países terceiros, 
que colocam os seus produtos no mercado
da União; entende que, ao elaborar uma 

3. Salienta que um sistema de controlo 
único para todos os produtos, na condição 
de que as suas normas sejam pelo menos 
iguais às normas mais elevadas de 
qualquer um dos Estados-Membros da 
União, é essencial para os nossos parceiros 
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proposta de revisão da Directiva relativa à 
segurança geral dos produtos, a Comissão 
deverá encarar seriamente a possibilidade 
de incluir no novo quadro legislativo as 
disposições da citada directiva em matéria 
de supervisão do mercado;

comerciais e produtores de países terceiros, 
que colocam os seus produtos no mercado 
da União; entende que, ao elaborar uma 
proposta de revisão da Directiva relativa à 
segurança geral dos produtos, a Comissão 
deverá encarar seriamente a possibilidade 
de incluir no novo quadro legislativo as 
disposições da citada directiva em matéria 
de supervisão do mercado;

Or. en

Alteração 3
David Martin

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta que um sistema de controlo 
único para todos os produtos a nível da UE 
é essencial para os nossos parceiros 
comerciais e produtores de países terceiros, 
que colocam os seus produtos no mercado 
da União; entende que, ao elaborar uma 
proposta de revisão da Directiva relativa à 
segurança geral dos produtos, a Comissão 
deverá encarar seriamente a possibilidade 
de incluir no novo quadro legislativo as 
disposições da citada directiva em matéria 
de supervisão do mercado;

3. Salienta que um sistema de controlo 
único para todos os produtos a nível da UE 
é importante para os nossos parceiros 
comerciais e produtores de países terceiros, 
que colocam os seus produtos no mercado 
da União; entende que, ao elaborar uma 
proposta de revisão da Directiva relativa à 
segurança geral dos produtos, a Comissão 
deve incluir no novo quadro legislativo as 
disposições da citada directiva em matéria 
de supervisão do mercado; 

Or. en

Alteração 4
Małgorzata Handzlik

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-A. Convida a Comissão a examinar a 
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utilidade da criação de um sistema 
semelhante ao RAPEX - CHINA para 
outros parceiros comerciais, em particular 
para aqueles cujos produtos tenham sido 
notificados no sistema RAPEX;

Or. en

Alteração 5
Małgorzata Handzlik

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo) 

Projecto de parecer Alteração

4-B. Sublinha a importância da 
rastreabilidade dos produtos e dos rótulos 
de rastreio para a determinação do país de 
origem do produto e do fabricante 
responsável;

Or. en

Alteração 6
Cristiana Muscardini

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece que um número cada vez 
maior de produtos provenientes de países 
terceiros é adquirido em linha por 
consumidores que podem não estar 
cientes de que os produtos em causa não 
cumprem necessariamente as normas 
europeias, e podem implicar riscos para a 
segurança dos utilizadores; regista que a 
aquisição em linha, pelos consumidores, 
de produtos provenientes de países 
terceiros constitui um desafio para as 
autoridades aduaneiras e de supervisão do 
mercado; convida a Comissão a estudar 
possíveis soluções para esse problema, 

5. Reconhece o aumento dos produtos 
adquiridos pelos consumidores em linha, 
provenientes de países terceiros, que não 
cumprem as normas europeias, pondo em 
risco a segurança e a saúde dos 
consumidores; convida a Comissão a 
reforçar e uniformizar os controlos 
aduaneiros para os produtos adquiridos 
na Internet e a supervisionar o mercado, 
prestando especial atenção aos produtos 
susceptíveis de causar danos directos aos 
consumidores, como os produtos 
farmacêuticos e alimentares; exorta a 
Comissão a estudar possíveis soluções para 
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reforçando a confiança dos consumidores 
no comércio electrónico.

esse problema, a fim de reforçar a 
confiança dos consumidores no comércio 
electrónico.

Or. it

Alteração 7
David Martin

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Reconhece que um número cada vez 
maior de produtos provenientes de países 
terceiros é adquirido em linha por 
consumidores que podem não estar cientes 
de que os produtos em causa não cumprem 
necessariamente as normas europeias, e 
podem implicar riscos para a segurança dos 
utilizadores; regista que a aquisição em 
linha, pelos consumidores, de produtos 
provenientes de países terceiros constitui 
um desafio para as autoridades aduaneiras 
e de supervisão do mercado; convida a 
Comissão a estudar possíveis soluções para 
esse problema, reforçando a confiança 
dos consumidores no comércio 
electrónico.

5. Reconhece que um número cada vez 
maior de produtos provenientes de países 
terceiros é adquirido em linha por 
consumidores que podem não estar cientes 
de que os produtos em causa não cumprem 
necessariamente as normas europeias, e 
podem implicar riscos para a segurança dos 
utilizadores; regista que a aquisição em 
linha, pelos consumidores, de produtos 
provenientes de países terceiros constitui 
um desafio para as autoridades aduaneiras 
e de supervisão do mercado; convida a 
Comissão a estudar possíveis soluções para 
esse problema.

Or. en


